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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp  

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM THỦY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 

25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa 

quản lý; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định 29/2020/QĐ-UBND Về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017;Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 

số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa; Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Cẩm Thủy về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự 

nghiệp thuộc huyện Cẩm Thủy; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tuyển dụng 04 ông, bà có tên sau đây vào làm việc tại Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp. (có Danh sách kèm theo) 



 

Điều 2. Giao Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện 

tiến hành xếp hạng chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương, ký kết hợp đồng 

làm việc với người trúng tuyển và thực hiện việc quản lý, sử dụng viên chức 

đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;  Giám 

đốc Trung tâm DVNN;hủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông, bà có 

tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                         
- Như Điều 3 QĐ;   

- Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa; 

- TTr Huyện ủy; TTr HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

  Phạm Viết Hoài 
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Danh sách  tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2021) 

 

  

STT Họ và tên Năm sinh Nơi cư trú Trình độ đào tạo Vị trí việc làm 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Văn Sơn 10/10/1991 Xã Cẩm Thành –huyện Cẩm Thủy Kỹ sư Nông học 
Trồng trọt và bảo 

vệ thực vật 

 

2 Cao Văn Quân 24/06/1989 Xã Cẩm Thành – huyện Cẩm Thủy Kỹ sư Chăn nuôi Chăn nuôi và thú y  

3 Nguyễn Văn Thực 10/02/1984 Xã Cẩm Thạch –huyện Cẩm Thủy 
Kỹ sư Chăn nuôi 

thú y 
Chăn nuôi và thú y 

 

4 Nguyễn Hải Nam 19/10/1995 
TDP Hoàng Giang –TT Phong Sơn, 

huyện Cẩm Thủy 

Cử nhân Phát triển 

nông thôn  

 

Khuyến nông 
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